
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

СОРОК  П’ЯТОЇ  СЕСІЇ 

 

26. 07. 2019  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

 

Сорок  п’яту сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 16 

                                                                                             Відсутні на сесії : 10                                

                                                                                            (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- начальник фінансового відділу – Боцюк О.І. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- спеціаліст земельного відділу – Онук В.В. 

- оператор копіювальних  та розмножувальних машин – Іващук О.М. 

 

Засідання сорок  п’ятої  сесії VII cкликання Почаївської    міської 

ради  розпочалося  о 10 год. 10  хв., а   закінчилося  о 11 год. 20 хв. 

 

Почаївський  міський   голова  Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про   проведення   сорок  п’ятої сесії   Почаївської   міської  ради.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  

     1.  
1.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

 

   

1974 



 

1.  

     2.  
2.  

 

Про затвердження  переліку проектів, які реалізовуватимуться у 

2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування  інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

 

 

   1975 

 

 
     3. 

3.  

 

Про передачу   комунального майна. 

 

  

  1976 

 

2.  

     4. 
4.  

 

Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

 

 

   

 1977 

 

3.  

     5. 
5.  

 

Про внесення змін в рішення №2 першої сесії Почаївської міської 

ради від 30.11.2015р. 

 

 

1978 

 

 

    6.  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52 гр. Бовту Віктору 

Івановичу. 

 

 

 

1979 

 

 

   7. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства площами 0,0323 га; 0,1091 га ; 0,0800га 

та 0,2321га в с. Старий Тараж та площею 0,2518 га в с. Комарин гр. 

Сіморі Ганні Василівні. 

 

 

 

1980 

 

 

   8.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 

кадастрових гектарах гр. Іщук Зої Леонідівні. 

 

 

 

1981 

 

 

 

    9. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарин , 

вул. Польова, 57, гр. Власюк Надії Вячеславівні. 

 

 

1982 



 

 

   10. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Л.Українки, 32, гр. Чек Раїсі Іванівні. 

 

 

 

1983 

 

 

  11. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1918 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, гр. Суху Андрію 

Івановичу. 

 

 

1984 

 

 

 

  12. 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. Бабичинській Зої 

Володимирівні. 

 

 

 

 

1985 

 

 

  13. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, гр. Басюку Борису 

Романовичу. 

 

 

 

1986 

 

 

  14. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0650 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмай Марії Степанівні. 

 

 

 

1987 

 

 

  15. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 37, гр. Кондратьєвій Іраїді 

Андріївні. 

 

 

 

 

1988 

 

 

  16. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 17а, гр. Лук’яненку Миколі 

Миколайовичу. 

 

 

 

1989 



 

 

  17. 

 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 6, гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні. 

 

 

 

1990 

 

 

 

  18. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 3а, гр. Присяжнюку Миколі 

Миколайовичу, Присяжнюку Олександру Миколайовичу, 

Присяжнюку Юрію Миколайовичу, Присяжнюку Івану 

Миколайовичу та Молчанюк Ларисі Миколаївні. 

 

1991 

 

 

  19. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0613 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Стельмащука, гр. Басюку Борису Романовичу. 

 

1992 

 

 

 

  20. 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0724 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, гр. 

Кондратьєвій Іраїді Андріївні. 

 

 

 

1993 

 

 

  21. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1271 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Шалівка, гр. Присяжнюку Юрію Миколайовичу. 

 

 

1994 

 

  22. 

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4841 га для 

ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Нова, гр. Шишкіній Ользі Анатоліївні. 

 

 

 

1995 

 

 

  23. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Грушевського, 14б, гр. Денисюк Антоніні Вікторівні. 

 

 

 

1996 

 

    

   24. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 

вул. Зелена, 27, гр. Казіній Олімпіаді Андріївні. 

 

 

1997 



 

 

  25. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Вишнева, 28в, гр. Лукашевич Оксані Миколаївні. 

 

 

 

1998 

 

 

 26. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Варшавська, 4, гр. Моргуновій Мирославі Іллівні. 

 

 

 

1999 

 

 

  27. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 

вул. Кременецька, 86а, гр. Філозоф Людмилі Федорівні. 

 

 

2000 

 

 

  28. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) площами 0,0062 га, та 0,0036 га для ведення ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Семена 

Жука, гр. Петровській Зої Михайлівні. 

 

 

2001 

 

 

  29. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0839 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевській Людмилі 

Миколаївні. 

 

 

 

2002 

  

30. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею    0,0603 га   для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 

Крамарук Наталії Олександрівні. 

 

 

 

2003 

 

31. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки   площею   0,0577 га    для ведення 

особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. 

Плетюку Павлу Михайловичу. 

 

 

 

2004 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0650 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, 

гр. Симанюк Зоряні Мирославівні. 

 

 

2005 

 

 

33. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8445 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 

Кременецька, гр. Філозоф Людмилі Федорівні. 

 

 

2006 



 

 

 

  34. 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0783 га із земель 

для ведення особистого селянського господарства в землі для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у м. Почаїв, гр. Щіпській Ользі Тимофіївні. 

 

 

 

2007 

 

  35. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0488 га для ведення 

індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. 

Коржу Кирилу Васильовичу. 

 

 

 

2008 

 

  36. 

Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,2376 га для реконструкції будівлі складу під цех з 

переробки плодоягідної продукції в м. Почаїв по вул. 

Радивилівська, 20. 

 

 

 

2009 

 

За даний порядок денний проголосували: 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  0 

                                                 Утримались –  0 

        Не голосували  –  0 

 

Слухали:  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили: (Рішення №1974) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про затвердження  переліку проектів, які реалізовуватимуться у 

2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування  інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили: (Рішення №1975) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

 

 



Слухали:  Про передачу   комунального майна. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили: (Рішення №1976) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік. 

Інформує: Боцюк О.І. - начальник фінансового відділу. 

Вирішили: (Рішення №1977) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про внесення змін в рішення № 2 першої сесії Почаївської міської 

ради від 30.11.2015р. 

Інформує: Уйван В.Я. – секретар міської ради. 

Вирішили: (Рішення №1978) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 0 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 52 

гр. Бовту Віктору Івановичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1979) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площами 

0,0323 га; 0,1091 га ; 0,0800га та 0,2321га в с. Старий Тараж та площею 0,2518 

га в с. Комарин гр. Сіморі Ганні Василівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1980) 

Результати голосування:  За – 14 



                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах гр. Іщук Зої Леонідівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1981) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. в с.Комарин, вул. Польова, 57, гр. Власюк 

Надії Вячеславівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1982) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Л.Українки, 32, гр. Чек 

Раїсі Іванівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1983) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1918 га для будівництва та 

обслуговування    житлового   будинку,   господарських  будівель  та  споруд в 

с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, гр. Суху Андрію Івановичу. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1984) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –0   

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. 

Бабичинській Зої Володимирівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1985) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Стельмащука, 16, 

гр. Басюку Борису Романовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1986) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0650 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. 

Бурмай Марії Степанівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1987) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 



Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 37, гр. 

Кондратьєвій Іраїді Андріївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1988) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 17а, гр. 

Лук’яненку Миколі Миколайовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1989) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нова, 6, гр. 

Шишкіній Ользі Анатоліївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1990) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шалівка, 3а, гр. 

Присяжнюку Миколі Миколайовичу, Присяжнюку Олександру Миколайовичу, 

Присяжнюку Юрію Миколайовичу, Присяжнюку Івану Миколайовичу та 

Молчанюк Ларисі Миколаївні. 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1991) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,0613 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Стельмащука, гр. 

Басюку Борису Романовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1992) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0724 га для ведення особистого селянського господарства 

в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Кондратьєвій Іраїді Андріївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1993) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 3 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,1271 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. 

Присяжнюку Юрію Миколайовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1994) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

Слухали:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,4841 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нова, гр. Шишкіній 

Ользі Анатоліївні. 

 



Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1995) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського, 14б, гр. 

Денисюк Антоніні Вікторівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1996) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 27, гр. Казіній 

Олімпіаді Андріївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1997) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Вишнева, 28в, гр. Лукашевич 

Оксані Миколаївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1998) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 



Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0900 га    для     будівництва   та   обслуговування   житлового 

будинку, господарських   будівель   і   споруд  в    м. Почаїв,   вул. Варшавська,  

4,   гр. Моргуновій Мирославі Іллівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №1999) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 86а, гр. 

Філозоф Людмилі Федорівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2000) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

площами 0,0062 га, та 0,0036 га для ведення ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Семена Жука, гр. Петровській Зої Михайлівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2001) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0839 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевській Людмилі Миколаївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2002) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки  площею    0,0603 га   для ведення особистого 

селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Крамарук Наталії 

Олександрівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2003) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки   площею   0,0577 га    для ведення особистого 

селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку Павлу 

Михайловичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2004) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  1 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0650 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Симанюк Зоряні 

Мирославівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2005) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,8445 га для ведення особистого 

селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Філозоф Людмилі 

Федорівні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2006) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 



                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення власної земельної ділянки площею 0,0783 га із земель для ведення 

особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, гр. Щіпській 

Ользі Тимофіївні. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2007) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0488 га для ведення індивідуального 

садівництва в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Коржу Кирилу Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2008) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

Слухали:  Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0,2376 га для реконструкції будівлі складу під цех з переробки 

плодоягідної продукції в м. Почаїв по вул. Радивилівська, 20. 

Інформує: Онук В.В. – спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили: (Рішення №2009) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  0 

                                                Утримались –  0 

        Не голосували  – 2 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

    Секретар  міської ради                                                     В.Я.УЙВАН 

 


